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"OS QUE DESTROEM A NATUREZA SEMEIAM A MORTE11 

EXMOS. SRs.SENADORES E DEPUTADOS 

MEMBROS DO CONGRESSO DOS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA 

(Em visita a Rio Branco - Estado do Acre - Brasil) 

Senhores, 

No dia 22 de Dezembro de 1988, na cidade de Xapuri, C~i 

co Mendes foi barbaramente assassinado. Sua morte trágica teve gran 

de repercussão nacional e intern~cional. A vinda dos senhores a nos 

sa região, quando ainda não se completaram 30 dias do assassinato, é 
uma ocasião propicia para entregar em suas mãos este documento. O 

mesmo foi subscrito por entidades representativas da sociedade brasi 

leira.' Nele estão expressas as nossas preocupações e os nossos dese 

jos. Esperamos que os senhores possam ser os porta-vozes destes an 

seios junto ao Congresso dos Estados Unidos da América. 

1. É fundamental compreender que o assassinato de Chico 

Mendes não é o resultado de uma briga de famílias, como querem fazer 

crer pecuaristas e autoridades brasileiras. A morte encomendada do 

ecologista e Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Xa 

puri, é. a expressão imediata do banditismo imperante na Amazônia. O 

mesmo banditismo que tem assassinado centenas de trabalhadores ru 

rais, lideranças sindicais e indígenas nos Últimos anos. 

2. A origem desta viol~ncia é a estrutura agr~ria vigen 

te, que consagra e legitima o latifúndio como forma por excelência 

de ocupação e exploração da terra. No Estado do Acre, por exemplo, 

10 proprietários são donos de 50% de toda a área do Estado. Sendo 

que os latifúndios compreendem u~a área de 80% de todo terrÍtÓrio. 

Esta estrutura fundiária, improdutiva e injusta, é a responsável pe 
lo elevado grau de violência, reinante na Amazônia. 

3. Da metade do século passado até 1970, a economia re 

gional era baseada fundamentalmente no extrativismo. Seringueiros e 

Índios eram submetidos a um sistema brutal de exploração do trabalho 

e sempre estiveram à mar-gem do o r-og r-e aeo social. Mas o extra ti vismo 
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era obrigado a preservar a floresta para garantir a sua própria con 

tinuidade. Entretanto, a partir de 1970, o Governo Federal pÕe em 

prática a política de "integração econômica" da Amazônia. Ela signi 

ficou a introdução da pecuária, de projetos industriais, a intensif~ 

cação da mineração, a instalação de hidrelétricas. Todo esse proces 

so foi sustentado pela política dos incentivos fiscais, créditos es 

peciais e apoio governamental e internacional. A mão de obra barata 

foi garantida com o estimulo à migração das populações de outras re 

giões do Brasil, para os "projetos de colonização", que atraem para 

a Região, milhares de famílias expulsas da terra em outras regioes. 

4. O resultado dessa política é economicamente duvidoso 

e socialmente trágico para o Brasil. Para toda a humanidade é um de 

sastre ecológico, capaz de por em risco o Planeta. Para se ter uma 

idéia, em 1987, foram queimados 204.608.000 hc (duzentos e quatro mi 

lhÕes, seiscentos e oito mil hectares), na Amazônia Legal -dados do 

sensoriamento de queimadas, por satélite, relatório técnico do IBDF, 

1988. Somente no Estado do Acre, foram 311.139 hc (trezentos e onze 

mil, cento e trina e nove hectares), que correspondem a 12,87% da 
' 

área total do Estado, Outro resultado é a expansão incontrolável da 

violência no campo. Na verdae, a violência no campo é estrutural no 

Brasil. Entretanto, nos Últimos anos, a violência cresce numa propo~ 

ção nunca vista e se reveste das mais variadas formas, inclusive el! 

minação fisica. SÓ no ano de 1988, foram assassinados 91 trabalhado 

res rurais das mais diversas regiões do Brasil. 

5. Nada disso aconteceu sem a resistência da população 

amazônica. Os povos da floresta tem lutado para que sejam respeita 

dos seus direitos, cultura e posse da terra. Para que milhares de fa 

mÍlias de seringueiros deixassem suas casas na floresta -passando 

condição de favelados na periferia das cidades- foi necessário 

pistoleiros profissionais ateassem fogo nos barracos, ameaçassem 

' a 

que 

os 

que se recusavam a sair, perseguissem os que ousavam dizer não e ate 

matassem os mais resistentes, particularmente as lideranças sindi 

cais. Toda essa operação foi garantida com a conivência das autorida 

des policiais e inoperância do Poder Judiciário. 
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6. Uma rede de influências se formou, com políticos, em- 

presários, policiais, advogados e setores da imprensa. Todos aqueles 

que se opuseram a esse quadro, foram classificados de "agitadores" 

ou acusados de serem "contra o progresso e o desenvolvimento econÔmi 

co!! • 

7. Na Amazônia, como em todo o pais, uma entidade notabi 

lizou-se por incentivar, financiar e promover esta sórdida campanha: 

a União Democrática Ruralista. A UDR congrega latifundiários, espe- 

cialmente pecuaristas, articulando e organizando-os contra a popula 

ção pobre da floresta. Esta entidade foi a principal responsável no 

ano passado, pela recusa dos constituintes brasileiros em inscrever 

a Reforma Agrária no texto da nova Constituição, como era o desejo 

da Nação. É de domínio pÚblico, que a UDR se utiliza de métodos vio 

lentos, estocando armas e realizando a "guerrilha. da direi ta", «c omo 

disse o Cardeal Paulo Evaristo Arns. 

8. Mas não se esgota no Governo e nos capitalistas ru 

rais do Brasil, a responsabilidade por essa guerra que se desenvolve 

hoje na Amazônia. Os organismos financeiros internacionais e grandes 

empresas multinacionais, muitas sediadas nos Estados Unidos da Améri 

ca, estão também contribuindo para essa situação. Projetos de usinas 

hidrelétricas que inundam terras indígenas; comércio de minerais (ou 

ro, ferro, manganês e outros), que devastam a floresta e poluem os 

rios; estradas que possibilitam a ocupação desordenada e migraçao 

descontrolada; madeireira; pecuária; instalação de agroindústrias p~ 

luidoras ... Tudo isso só tem sido e continuará sendo possivel com fi 

nanciamentos internacionais, diretos ou indiretos, que são obtidos 

através do centro de sustentação de decisões dessa politica: o Gover 

no brasileiro. 

9. É urgente que estes investimentos sejam revistos, sob 

pena de agravamento da violência e devastação da Amazônia. Por isto, 

as entidades signatárias deste documento, solicitam aos senhores que 

junto ao Congresso dos Estados Unidos da América, advoguem a adoção 

àe novos critérios para que o r-g an í smo s financeiros internacionais, 

apoiem projetos de desenvolvimento na Amazônia. Estes novos crité- 
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rios devem responder aos reclames da população da Amazônia, baseados 

nos seguintes principies: 

-que todos os países em que a floresta amazônica estende 

seus domínios sejam obrigados a ter cuidado com estepa 

trimônio planetário natural, nos seus projetos de desen 

volvimento; 

-que nenhum desses países receba verbas internacionais 

para projetos que impliquem na devastação da floresta ou 

degradação de seus ecossistemas; 

-que o Governo brasileiro faça urgentemente, uma revisão 

de sua política de ocupação e exploração da Amazônia; 

-que sejam suspensos provisoriamente, as negociaçoes e 

empr~stimos destinados a projetos para a Amazônia, como 

o PHACI (BID) e o Polonoroeste (BIRD), até serem conclui 

das satisfatoriamente, as investigações sobre o assassi 

nato de Chico Mendes. 

10. A definição mais precisa de uma nova política de de 

senvolvimento, a ser internacionalmente estimulada, estão no docuQen 

to em anexo, 11Uma trégua ecológica para a AmazÔnia11, que expressa 
' 

com fidelidade o nosso pensamento. Queremos ressaltar a necessidade 

da criação de Reservas Extrativistas, conforme propostas pelo Conse- 

lho Nacional de Seringueiros, de cuja direção, Chico Mendes fazia 

parte. A Reserva Extrativista é a síntese de um modelo de moderniza 

ção da produção e melhoria das condições de vida dos habitantes da 

floresta amazônica. Sendo que, mantém, estimula e diversifica a eco- 

nomia que nela desenvolvem, ao mesmo tempo que garante a preservação 

do ambiente florestal com toda a sua riqueza. Chamamos a atenção tam 

bém para a necessidade da garantia dos territórios indígenas, em sua 

integridade, sem que sejam desfigurados por divisões absurdas. Estes 

dois segmentos da população regional -indios e seringueiros- estão 

unidos na "ALí.anç a dos Povos da Floresta". Sem que seus direi tos se 

jam plenamente garantidos, não há desenvolvimento possivel para a 

Amazônia. Apenas devastação e violência. 
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Que o sacrificio da vida de Chico Mendes e outros márti- 

res da floresta amazônica não tenha sido em vão. Que a indignação 

mundial pelo seu assassinato, possa garantir a realização de uma Re 

forma Agrária no Brasil, o fim da violência no campo, a apuração do 

envolvimento e da responsabilidade da UDR em assassinatos no campo, 

a punição rigorosa dos assassj_nos, rnanr:1Rnt8s e mentores da morte de 

Chico Mendes. 

Rio Branco, 12 de Janeiro de 1989. 

Assinam este documento: 

.Centro de Apoio as Lutas e Organizações Populares de Santa Maria da 

Vitória, BA (CALOP) 

.Associação dos Engenheiros Agrônomos da Bahia (AEABA) 

.J.J. Bigarella - Presidente da Associação Ed. Ambiental 

.Associação Gaúcha de Proteção ao Ambiente Natural,Porto Alegre, RS 

.Associação Matogrossense de Ecologia, Cuiabá, MT 

.Ana Luisa Sallas, Antropóloga, Brasilia, DF 

.José Antonio Lutzemberger, Presidente da Fundação Gaia 

.Assembléia Ecológica Permanente de Brasilia 

.Gert Fischer, Agrônomo, APREMA, se 

.CPT/NE III, Salvador, BA 

.Associação de Advogados de Trabalhadores Rurais, AATR, BA 

.Associação Nacional de Apoio ao Índio, ANAI, BA 

.Central Única dos Trabalhadores, CUT/BA 

.Sindicato dos Empregados em Empresas de Pesquiza e Assessoria, 

SINDIPEC, BA 

.Sindicato dos Empregados de Água e ~sgoto, SINDAE, BA 

.Paróquia de Tabocas do Brejo Velho, BA 

.Projeto de Tecnologia Alternativa, 75A, Rede BA, BA 

.Comissão Pela Criaçio do Parque Yanomami, CCPY, SP 

.Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Telecomunicações e Oper~ 

dores de Mesas Telefônicas, SINTEL, RO 

.CPT/RO 

.Instituto de Estudos Amazônicos, IEA, PR 

.Associação de Defesa da Educ aç ao Aiuo í.eri t a.L do Paraná, ABEA, PR 
' ' ,, 
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.Movimento Ação Ecológica, MAE 

.Casa Latino Americana 

.Partido Verde, PR 

~Instituto Parapsicológico e Para Ci~ncia 

.Federação de Professores do Estado de Rondonia, RO 

.Jandira Feghali, PC do B, RJ 

.Luis Paicelis, PT, RJ 

~Marcondes Freire Montesuma, DCE/UFES 

.Associaçio Mineira de Defesa do Ambiente, MG 

.Centro para Conservaçio da-Natureza em Minas Gerais, MG 

.Associaçio Cultural e EcclÓgica Lagoa do Nado, MG 

.Partido dos Trabalhadores d~ JRrÚ, RO 

.Marcos Chiovett, ver~ador do PT de Jarú, RO 

.Deomarcio Santana Souza, vereador do PT de Jarú, RO 

.Central Única dos TrabalhadorcG dr Hondonla, RO 

.Sindicato dos Urbanitários, RO 

.Sindicato dos Telefônicos, RO 

.Sindicato dos Bancários, RO 
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.Sindicato dos Padeiros, RO 

.Sindicato dos Trabalhadores do Correio e Telégrafos, RO 

.Sindicato dos Empregados do Poder Judiciário, RO 

.Sindicato dos Engenheiros, RO 

.Associaçio dos Professores de Porto Velho, RO 

.Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Ouro Preto do Oeste, RO 

.Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Vilhena, RO 

.Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Presidente Médice, RO 

.Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Ji-Paraná, RO 

.Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Cacoal, RO 

.Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Rolim de Moura, RO 
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.Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Jaru, RO 
-- 

• Departamento Rural da CUT/RO 

.Federação de Professores de Rondonia, RO 

Entidades que compoem o "Comitê Chico Menàes11: 

.Fernando Gabeira, PV/Nacional 

.Lucélia Santos, PV/Nacional 

.Fábio Feldman, Deputado Federal do PSDB 
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.Plínio Arruda Sampaio, Deputado Federal do PT/SP 

.Luís Inácio Lula da Silva, Deputado Federal do PT/SP 

.Clara Ant, Deputada Estadual do PT/SP 

.Avelino Ganzer, Vice-Presidente Nacional da CUT 

.Sebastião Lopes Neto, Executiva Nacional da CUT 

.Valgir Ganzer, Deputado Estadual do PT/PA 

.Padre Hermano Allegri, CPT/Nacional 

.Dom Moacyr Grechi, Bispo da Diocese de Rio Branco 

.Mary Alegretti, Antropóloga 

.Instituo de Estudos Amazonicos, IEA 

.Partido dos Trabalhadores do Estado do Acre 

.Igreja Evangélica de Conffssão Luterana no Brasil, IECLB 

.Comissão Pró-Índio, CPI 

.Centro dos Trabalhadores da Amazônia, CTA 

.Corrente Classista 

.Força Sindical Ferramenta 

.Partido Comunista do Brasil 

.Movimento de Mulheres do Acre 

.Sindicato dos Bancários do Acre 

.Partido Comunista Brasileiro 

.Conselho .Indigenista Missionario, CIMI 

.Nazaré Soares, PV/AC 

.Conselho Nacional dos Seringueiros 

.Associação dos Funcionários da Universidade Federal do Acre, ASSUFAC 

.Centro Acadêmico de Economia, UFAC 

.Centro Acadêmico de Letras, UFAC 

.Diretorio Central dos Estudantes, UFAC 

.Sindicato das Lavadeiras 

.Diocese de Rio Branco 

.CPT/AC 

.Associação dos Professores do Acre, ASPAC 

.Casa do Estudànte Acreano, CEA 

.Centro de Defesa dos Direitos Humanos 

.Fundação SOS Amazônia 

.Associação dos Docentes da Universidade Federal do Acre, ADUFAC 
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.Federação das Associações de Moradores do Acre, FAMAC 

.ASSINPAS 

.Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias do Acre 

.Sindicato dos Condutores de Veículos Rodoviários 

.União das Naç9es Indígenas, UNI 

.Sindicato dcs Trab~lhadores Rurais de Plácido de Castro 

.Oposição Sindical de Brasileia 

.Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Sena Madureira 

' 
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.FETAC 

.UMES 

.União Nacional dos Estudantes, UNE 

.Diretório Evangélico da Bahia - Grupo Evangélico da Bahia 

.Associação Brasil Chile de Amizade 

.Movimento Zumbi 

.Movimento Canudos 

.Partido Verde da Bahia 

.CUT/Chapada Diamantina 

.Associação de Apoio aos Trabalhadore~ da Chapada Diamantina 

.Casa Bahiana de Integração Latino Americana 

.Fundação de Desenvolvimento Integrado de são Francisco 

.CPT/Itabuna, BA 

.FUM de FRAN 

.DCE da universidade Federal da Bahia 

.Ordem dos Advogados da Bahia 

.Associação Brasileira de Antropologia, Bahia 

.Associação Cultural José Marti 

.Guido Araújo Senesta 

.Associação dcs Sociólogos da Bahia, ASEB 

.Sindicato dos Engenheiros da Bahia 

.CEDI-Terra 

.Sociedade são Jorge 

.Hordepe Serrô, Antropólogo 

.SETAG 



>. UMA TRÉGUA ECOLÓGICA PARA A AMAZÔNIA 

A AmzÔnia arde: ai se trava uma guerra contra a ecologia, e 

os povos da floresta. Todo oc_Mundo se sensibilizou e créditos interna 

cionais foram suspensos. O governo finalmente anuncia o pacote "NOSSA 

NATUREZA", tardio, tímido e insuficiente, sem a participação da socie 

dade. Mas talvez seja o primeiro passo. A defesa da Amazônia depende 

da mobilização de todos e de cada um. Nós abaixo-assinados considera 

mos que só com a execução das medidas do Programa "TRÉGUA ECOLÓGICA 

PARA A AMAZÔNIA11, este patrimônio fundamental para a vida do Planeta 

será salvo da destruição irresponsável. 

1) CESSAR FOGO 

Suspensão pelo período minimo de 3 anos de todos os incenti 

vos e dos empreendimentos minerais, siderúrgicos, vários e hidroelé 

tricos que impliquem em desmatamento em grande escala, mudanças irre 

versíveis do Ecossistema ou prejuízos significativos as populaç~es lo 

cais e povos indígenas. 

2) UM NOVO MODELO DE DESENVOLVIMENTO PARA A AMAZÔNIA 

Revis~o global do modelo de desenvolvimento adotado para a 

regi~o e reorientação dos investjmentos parA atividades ecológicas e 

socialmente sustentadas no extrstivismo, p~Gca, turismo, 

não-poluentes e mineração não-predatória. 

indústrias 

Definir uma politica cientifica e tecnológica de preserva- 

ção do Meio Ambiente com participação de Órgãos como Universidades, 

CNPq, FINEP, SBPC com linhas explicitas de pesquisa voltadas para a 

Tecnologia Tropical. 

3) CRIAÇÃO DAS RESERVAS EXTRATIVISTAS 

Demarcar e preservar grandes áreas de desenvolvimento de 

atividades extrativistas não-predatórias, sob controle das populações 

locais, seringueiros, castanheiros, pescadores através da 

de uso da terra por um período não inferior à 30 anos. 

1 

concessão 

4) REVISÃO DE TODA A POLÍTICA DE COLONIZAÇÃO 

Considerando o fracasso.econômico, ecológico e social da c2 

lonizaç~o na Amazônia, feita como válvula de escape das tensões de to 

( - - do o pais, geradas em gr-andeip ar-t e pela nao realizaçao da reforma 
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agrária, propomos: zoneamento para um desenvolvimento ecológico e au 

to-sustentável na Amazônia, baseado em programa de ordenaç;o do Terri 

tório. A rede rodoviária n;o pode ser a trilha de devastação. Deve 

ser o canal de ligação de uma rede urbana, provida de saúde, educação 

e transportes para o desenvolvimento regional equilibrado. 

5) UMA POLÍTICA MADEIREIRA PARA A REGIÃO 

A proibição da exportação de madeiras em tora, conforme 

consta do pacote 11NOSSA NATUREZA" refere-se a uma lei que já faz par 

te do CÓdigo Florestal. 

Propomos: política de reflorestamento das áreas degradadas 

para atividade moderada. Proibição do uso de 11correntão11 na Amazônia. 

Fiscalfzação efetiva de todas as serrarias e fechamento das serrarias 

clandestinas. Estimular a exportação de artefatos de madeira, criando 

empregos na região. 

6) NOVA POLÍTICA MINERAL 

Proibiçio do uso do mercúrio nos garimpas da região efeti 

vando a resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente de janeiro de 

88 que o Ministério do Interior se r~9usou a assinar. 

Substituição do mercúrio pelo carvão ativado no processo de 

"" apuraç9-o. 

Obrigar os mineradores a seguirem a nova Constituição, evi 

tando a poluição dos rios e reconstituindo os solos e revestimento ve 

getal após a exploração de lavras. 

7) NOVA POLÍTICA ENERGÉTICA 

Revis~o dos grandes projetos hidroelétricos. Participàçe.o 

das populações atingidas nas discussões públicas dos impactos sociais 

e ecológicos destes projetos. Considerar o valor econômico da fauna e 

flora na avaliação dos custos das obras. Financiamento de alternati 

vas de geração de energia não,poluentes como mini-usinas, termo-elé 

tricas a gás ou a babaçu e outras. 

Suspens~o do Complexo Babakuara-Kararaó no Xingu preservan 

do as 7 nações indigenas que ali l1abitam, repúdio ao indiciamento dos 

Índios Payakan e Kube-I por terem alertado ao mundo do etnocidio embu 

tido neste projeto. 
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8) FERRO-GUSA 

Foram aprovados 28 projetos de Usinas Siderúrgicas no Pro 

grama Grande Carajás, dos quais 4 implantados e 3 em construçio. To 

dos estio sendo abastecidos com Carv~o Vegetal de FLORESTAS NATIVAS. 

Para exportar o ferro-gusa abaixo do preço de custo para um 

mercado mundial saturado, ser;o devastados 30 milhões de hectares de 

florestas nativas nos próximos 10 anos. 

Propomos: dissolução da Comissão Interministerial do Progra 

ma Grande Carajás, anulação dos contratos de siderurgia a carvio à le 
nha e formaçio de uma nova comissão integrada por técnicos e cientis 

tas conhecedores do's problemas da Amazônia. 

9) NAÇÕES 'INDÍGENAS 

Garantia do respeito territorial e da cultura, tradição e 

costumes das Nações Indígenas. Aplicar de imediato a nova Constitui- 

çijo e demarcar e defender todos os territórios das Naç~~s Indígenas. 

Impedir que o Programa Calha Norte closJ'iJ?;u r0 os territórios indÍ.genas 

transformando-os em colônias agricolas. Vigilância de Batalhões Flo- 

restais para impedir que mineradoras, madeireiras e grileiros invadam 

as terras indígenas. 

10) · PAZ AMAZÔNICA 

Instituiçª-o do "Habeas-Data EcolÓgico11 com acesso pÚblico 

as fotografias de satélite, arquivos da SUDAM, etc. Auditoria das con 

cessÕes e aplicaç9es dos incentivos da SUDAM. 

Regulamentação imediata do art. 225 da nova Constituição no 

que concerne à criminalização dos delitos ambientais, especialmente 

as queimandas em Floresta Nativas e desmatamentos de áreas de prote 

çio e nascentes.· Uso dos Batalhões Florestais na fiscalização e na lu 

ta contra o ecocidio amazônico. 

Mobilização de toda a sociedade para a defesa e desenvolvi 

mento da Amazônia. 


